
Raadsvoorstel vaststellen verordeningen Participatiewet 

Verzamelverordening 

- Art. 2 lid 3: Waarom wordt de opvang van ten laste komende kinderen tot 5 jaar en de mantelzorg 
niet in dit artikellid genoemd? Helder dat het college nadere regels stelt over de inhoud van deze 
zorgtaken. Gezien de keuze om veel in de verordening op te nemen en het belang om de 
rechtspositie van onze inwoners op voorhand duidelijk te bepalen, deze twee componenten 
opnemen in de verordening.  

Reactie college 
De zaken die genoemd staan in artikel 2, derde lid Verzamelverordening zijn gelijk aan de punten die 
artikel 8a, tweede lid, Participatiewet noemt. Bovendien staat in artikel 2, derde lid, 
Verzamelverordening 'in ieder geval'. Dit geeft aan dat de opsomming niet limitatief  is. Het spreekt 
voor zich dat we rekening houden met 'alle mogelijkheden en omstandigheden' van de cliënt. 
Daaronder kunnen in voorliggende gevallen ook de opvang van kinderen tot 5 jaar en mantelzorg 
vallen. 

- Art. 3 lid 2: na ‘vergroten van de zelfredzaamheid’ toevoegen ‘en de zelfstandige 
maatschappelijke participatie’  gezien de doelstelling van de wet.  

Reactie college 
Het belangrijkste doel van de Participatiewet is om ervoor te zorgen mensen zelfredzaam zijn. Dit kan 
inhouden dat ze zelf hun inkomen (geheel, dan wel een gedeelte) verdienen. Als dat het zelf verdienen 
van inkomen niet haalbaar is, kan dat inhouden dat ze zelf op zoek gaan naar maatschappelijke 
participatie. Met het vergroten van de zelfredzaamheid willen we aangeven dat we vinden dat mensen 
zelf inkomen genereren, of op eigen kracht maatschappelijk gaan participeren. Het toevoegen van 
'zelfstandige participatie' is daarmee dubbelop.  
 
- Art. 5:  

o Onderdeel c: verwezen moet worden naar artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 2 van de 
P-wet. 

 Reactie college 
Nee, dat is niet juist. Artikel 5 Verzamelverordening gaat over de beëindiging van een voorziening. 
Artikel 7, eerste lid, onderdeel a Participatiewet, benoemt de doelgroep aan wie  het college 
ondersteuning moet bieden richting arbeid. Als een persoon arbeid in dienstbetrekking aanvaardt, is 
dit een grond voor beëindiging van de aangeboden voorziening. Blijft de belanghebbende na het 
aanvaarden van arbeid in dienstbetrekking behoren tot de doelgroep (bijvoorbeeld omdat hij parttime 
werk aanvaardt), dan beëindigen we de voorziening niet. Belanghebbende behoort immers nog tot de 
doelgroep aan wie het college ondersteuning moet bieden. 

o Onderdeel g: volledigheidshalve verwijzen naar Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk 
Wetboek (arbeidsovereenkomst). Het Burgerlijk Wetboek is nogal omvangrijk. Nieuwe 
zin toevoegen: Onnodig gemaakte re-integratiekosten worden op grond van 
privaatrechtelijke regelgeving op de participatiepartner verhaald.  
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Reactie college 
Het kan zijn dat de participatiepartner (bijvoorbeeld een werkgever) andere verplichtingen uit het BW 
niet nakomt. Bijvoorbeeld als hij een overeenkomst (niet zijnde een arbeidsovereenkomst) niet nakomt. 
Het opnemen van 'Boek 7, titel 10' beperkt dan de mogelijkheid om de voorziening te beëindigen. 

- Art. 7: 
o Lid 1: waarom wordt de eerste alinea van de toelichting bij art. 7 (p. 30) niet opgenomen 

in de verordening?   

Reactie college 
De toelichting is onderdeel van de verordening. In de toelichting is de tekst opgenomen zoals 
deze staat in de keuzenota. 
 

o Lid 5: punt achter ‘in het eerste lid’. De voorwaarden voor een alternatieve passende 
voorziening worden opgenomen in de beleidsregels. Zin loopt nu niet.  

Reactie college 
We passen de verordening als volgt aan:'Het college kan ervoor kiezen om een alternatieve passende 
voorziening aan te bieden, anders dan beschut werk, aan een persoon als bedoeld in het eerste lid. Het 
college stelt beleidsregels vast over deze alternatieve voorziening. 

- Art. 8 lid 1: 
o Sub a: waarom is hier niet gekozen voor een termijn? Als de werkgever voor ten minste de 

duur van bijvoorbeeld 6 maanden de arbeidsovereenkomst met een werknemer aangaat. 
Dit is bv. ook een voorwaarden welke het UWV hanteert voordat de werkgever in 
aanmerking komt voor belastingvoordelen.  

Reactie college 
In de uitvoering bieden we een no risk polis pas aan als de werkgever een arbeidsovereenkomst 
aanbiedt voor minimaal zes maanden. We nemen dit op in de beleidsregels.  

o Sub c: artikel 10d van de P-wet.  

Reactie college 
We passen de verordening aan:, het geeft extra duidelijkheid. De IOAW, IOAZ en Bbz kennen 
overigens geen artikel 10d. 

o Sub e toevoegen: ‘de werknemer zijn woonplaats heeft binnen de gemeente’. Dit moet niet 
slechts in de toelichting staan, maar juist in de verordening.  

Reactie college 
Als de werknemer niet zijn woonplaats heeft binnen de gemeente Goirle, kan een werkgever voor die 
werknemer geen beroep doen op ondersteuning van de gemeente Goirle. Zie artikel 7, eerste lid, 
onderdeel a, Participatiewet in relatie tot artikel 40, eerste lid, Participatiewet. 

- Art. 9 lid 4: wanneer is de verwachting dat deze regionale afspraken rond zijn?  

Reactie college 
Dit is nog niet bekend. De verwachting is dat hierover in de eerste helft van 2015 meer duidelijkheid 
is. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden in de Voortgangsrapportages Triple T. Tijdens de Hart 
van Brabant dag op donderdag 25 september 2014 is het 'Plan van aanpak Regionaal Werkbedrijf' 
geaccordeerd. Op dit moment geven we in hoog tempo uitvoering aan dit plan van aanpak, dat deels 



op 1 januari 2015 gereed moet zijn. De gezamenlijke inkop van een loonwaardesystematiek is één van 
de onderdelen die op of zo kort mogelijk na 1 januari 2015 gereed moet zijn. 

- Art. 12: wat als iemand tussentijds met zijn studie stopt? Kan dit geld teruggevorderd worden?  

Reactie college 
We hebben gekozen voor een eenvoudige uitvoering van de Individuele studietoeslag. Het gaat om een 
gering aantal gevallen en daarnaast betreft het geen grote bedragen. Het terugvorderen en invorderen 
van de individuele studietoeslag kost waarschijnlijk meer aan uitvoeringskosten, dan dat het aan 
teruggevorderde studietoeslag oplevert.  

- Art. 21 lid 2: de laatste zin komt niet overeen met de volgende toelichting uit het VNG-model: ‘Is 
vanwege de afwezigheid van elke vorm van verwijtbaarheid afgezien van verlaging, dan is het niet 
mogelijk deze gedraging mee te tellen bij recidive’. Ik zie deze uitzondering nergens in de 
verordening terug.  

Reactie college 
Artikel 21, tweede lid, gaat over het afzien van het opleggen van een verlaging wegens dringende 
redenen en bij het opleggen van een waarschuwing. Dus niet over afzien van een verlaging wegens het 
ontbreken van verwijtbaarheid. Als we afzien van een verlaging wegens het ontbreken van 
verwijtbaarheid, tellen we dit niet mee bij de beoordeling van 'recidive'. Als we afzien van verlaging 
wegens dringende reden en bij het opleggen van een waarschuwing tellen we dit wel mee bij de 
beoordeling van 'recidive'. 

- Art. 22 lid 3: eventueel toevoegen ‘en wordt de belanghebbende hiervan schriftelijk op de hoogte 
gesteld’.  

Reactie college 
Het afzien van het opleggen van een verlaging op grond van dringende redenen leggen we vast in een 
besluit, als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijk besluit is altijd 
op schrift gesteld.  

- Art. 23:  
o Lid 4: in vergelijking met art. 15 VNG-model Afstemmingsverordening Participatiewet is 

samenloop erg kort omschreven. Wat als er bijvoorbeeld een bestuurlijke boete wordt 
opgelegd?  

Reactie college 
Een boete is geen verlaging. We leggen ofwel een verlaging op, ofwel een boete. Tussen boete en 
verlaging is geen sprake van samenloop. Bij gedragingen waarvoor we een verlaging kunnen 
opleggen, gaan we bij samenloop uit van de gedraging met de hoogste verlaging. Als er daarnaast 
sprake is van een boetewaardige gedraging, leggen we een verlaging op en daarnaast  overwegen we 
een boete. 

o Lid 5: in vergelijking met art. 16 VNG-model Afstemmingsverordening Participatiewet is 
recidive ook erg kort omschreven. Binnen welke termijn is er bijvoorbeeld sprake van 
recidive? In vergelijking met de toelichting op art. 31 ‘onze verordening’, neem dit op in 
een apart recidive artikel, zoals in het VNG-model. Hierdoor is de rechtspositie van de 
inwoner op voorhand duidelijk.   

 



Reactie college 
Recidive is omschreven in artikel 1, aanhef en onder q, Verzamelverordening. Daarin is bepaald dat 
de recidivetermijn 12 maanden bedraagt. Bij de boete is de recidiveperiode (in de wet) vastgesteld op 
5 jaar. 

- Art. 26: eventueel toevoegen: ‘of de vereiste spoed zich daartegen verzet’.  

Reactie college 
Het horen van een belanghebbende is geregeld in artikel 4:7 Algemene wet bestuursrecht. Bij het 
geven van een voor de belanghebbende negatieve beschikking, moeten we belanghebbende vooraf 
horen. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. Het opleggen van een verlaging zal nooit dusdanige spoed 
hebben dat we kunnen afzien van horen. 

- Art. 27: in de aanhef ook niet verwijzen naar art. 55 Participatiewet?  

Reactie college 
Nee, artikel 55 Participatiewet gaat over 'overige verplichtingen', artikel 27 gaat over schending van 
de verplichtingen van artikel 9 en 9a Participatiewet.  

- Art. 27 en 28: op basis waarvan worden deze categorieën bepaald? 

Reactie college 
De raad heeft hierin beleidsvrijheid. Het college stelt verlagingen van 100% en 20% voor en sluit 
daarbij aan bij de hoogte van de verlagingen zoals die golden onder de Verzamelverordening WWB, 
IOAW, IOAZ en Bbz 2013-II. 

- Art. 30: waarom wordt dit artikel niet toegevoegd aan art. 35 zoals in het VNG-model?  

Reactie college 
Dit heeft te maken met het onderscheid tussen de geüniformeerde arbeidsverplichtingen en de niet-
geüniformeerde arbeidsverplichtingen. 

- Art. 32: toevoegen in lid 1 ‘zoals bedoeld in art. 18 lid 2 P-wet’.  

Reactie college 
Artikel 18, tweede lid, Participatiewet geeft geen omschrijving van 'tekortschietend besef van 
verantwoordelijkheid . De toevoeging van 'zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, P-wet' voegt aan de 
bepaling van artikel 32 niets toe. 

- Er wordt in de verordening niet verwezen naar de Participatieraad. In vergelijking met de WMO 
en jeugdverordening: in deze verordeningen wordt daar wel naar verwezen.  

Reactie college 
In het raadsvoorstel is opgenomen dat de Participatieraad het orgaan is dat belast is met inspraak. In 
de verzamelverordening keerde de Participatieraad daarom niet terug. We nemen het alsnog op 
overeenkomstig de omschrijving in de andere twee verordeningen. In de verordening is dit nu artikel 
47: 

1. Het college betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun 
vertegenwoordigers, bij de voorbereiding van het beleid betreffende participatie en inkomen 
overeenkomstig de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet gestelde regels met betrekking tot 
de wijze waarop inspraak wordt verleend. 



 
2. Het college stelt ingezetenen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid 
betreffende maatschappelijke ondersteuning te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming 
over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende maatschappelijke ondersteuning, en 
voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen. 
 
3. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij 
onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een 
adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning. 
 
4. De in lid 1 tot en met 3 genoemde bepalingen zijn geregeld in de Verordening participatieraad 
gemeente Goirle.  
 

- Er is in de verordening geen evaluatie opgenomen. In vergelijking met de WMO verordening: 
daarin is wel een evaluatie opgenomen. Voorstel evaluatiebepaling (in alle drie de verordeningen): 

o Lid 1: ‘Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per vier jaar 
geëvalueerd. Het college zendt hiertoe aan de gemeenteraad een verslag over de 
doeltreffendheid van het beleid en de effecten van de verordening en het beleid in de 
praktijk’.  

o Lid 2: ‘In afwijking van het eerste lid vindt de eerste evaluatie plaats twee jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening’.  

Toelichting: gezien de nieuwe taken die op de gemeente afkomen is een evaluatie van 
beleid van belang. De eerste evaluatie na twee jaar kan gebruikt worden voor de 
herijking van het beleid Back to Basics.  

Reactie college 
Wij zullen uw Raad uiteraard periodiek informeren over het gevoerde beleid. In deze verordening 
hebben wij geen behoefte aan deze wijziging. Wij wachten de discussie hierover in uw Raad af.  

 
- Art. 50 lid 4: op welke wijze wordt de verordening aangehaald? In andere verordeningen wordt de 

verordening participatieraad aangehaald als ‘Verordening participatieraad gemeente Goirle’.  

Reactie college 
Correct. Dit passen we aan. 

Verordening individuele inkomstentoeslag 2015 

- Art. 1 lid 4: geen correcte verwijzing in de toelichting. Wordt verwezen naar lid 6, de peildatum 
betreft lid 4. Toelichting luidt ‘de peildatum is de datum waartegen een persoon individuele 
inkomenstoeslag aanvraag’. Waarom wordt hier wel de formulering van de VNG aangehouden en 
in art. 1 lid 4 niet?  De term ‘ontstaat’ is niet erg duidelijk om een peildatum vast te stellen.  

Reactie college 
Verwijzing is niet correct. Dit passen we aan. In de VNG-verordening staat: 'peildatum: datum 
waartegen een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt'. De peildatum is echter niet per 
definitie de aanvraagdatum. Een belanghebbende bv op 1 juli een verzoek indienen voor een 
inkomenstoeslag, terwijl het recht pas op 1 augustus (de peildatum) ontstaat. Om verwarring te 



voorkomen hebben we voor de aangepaste formulering gekozen: " de datum waarop in enig jaar het 
recht de individuele inkomenstoeslag ontstaat".  

 

- Art. 4 lid 4: indexering is ingewikkeld verwoord. Zie VNG-model.   

Reactie college 
In de uitvoeringspraktijk is de indexclausule duidelijk en toereikend.  


